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Rimaszombat városában
Városunkba érkezett a múlt hét
elején Anton Michalik gyalogló, akit az alpolgármester, Pavel
Piliarik szívélyesen fogadott,
segítséget nyújtva számára az
elszállásolás és az étkezés területén. „Tóno” egész Szlovákián keresztüli gyalogútját június 1-én, a
Nemzetközi Gyereknapon kezdte
el. Rimaszombatba érkezve, már
2 100 km-t tud maga mögött, városunk a 67. az eddig meglátogatottak közül. Elmondta lapunk-

nak, hogy napi átlagban 32 km-t
tesz meg. Útjának célja, hogy az
iskolákon bevezessenek egy új
oktatási órát az alkohol kártékony
hátásáról. Aktívan ivott harminc
évig, első sörét ötévesen fogyasztotta el. Az alkohol miatt elveszítette családját és a fedelet a feje
fölül, hajléktalanná vált. Jelenleg
absztinens. Hajlékot nyújtott neki
az eperjesi Görögkatolikus Püspökség jótékonysági egylete és
Eperjes városa és támogatói is se-

gítik őt. A ,,Cesta” nevű jótékonysági havi lapot árulja. Vándorútja
alatt sátorban tölti éjszakáit, a városok és falvak képviselői sokszor
kínálnak föl neki szállást és gondolatmenetében támogatják őt.
„Tóno” már harmadszor vándorol
az országban, útját szeptember
közepén Pozsonyban fejezi be,
ahol meglátogatja a köztársasági
elnököt is.
kan/da
Fotó: a szerző

Újra megnyitották
kapuikat az iskolák
Véget ért a vakáció. A gyermekek arcán meg is
látszik, kicsit elkámpicsorodva veszik tudomásul, hogy újra hátukra kell venni a nehéz iskolatáskát, korán kell kelni, órákra kell járni, s ami
a lényeg tanulni kell. Sokuknak nagyon gyorsan
elröppent ez a nyolc hét, lehet idejük-alkalmuk
sem volt a fürdőzésre, de mit lehet tenni. Becsengettek. Eltelik majd ez az első hét, s remélhetőleg
lesznek olyanok, akik örömmel lépik majd át az
iskola kapuit. Mi is megtettük virtuálisan, hogy
megnézzük, hány diák is jár majd városunk magyar oktatási intézményeibe.
folytatás a 3. oldalon

szebb lakás,
szebb körülmények + tetők.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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,,Tóno vándor”

A kéthónapos szünidő után az iskola
kapui újra kinyílnak.
Bizony, voltak
olyanok, akiknek
nem akaródzott
iskolába menni. Kevés diák tudatosítja, hogy a művelődés fontos. A
fiatalok, középiskolások valahogy
nem érzik motiválva magukat az
idegen nyelv és a szaktantárgyak
tanulására (tisztelet a kivételnek). Azt
gondolják, hogy a magas munkanélküliség végett úgysem tudnak majd
járásunkban elhelyezkedni. Mások
megint abban reménykednek, hogy
nyelvtudásukat külföldön tökéletesítik. Az ilyen elképzelések tévesek,
mert nem fognak tudni érvényesülni
a képesítésükkel. Vannak olyanok
is, akik nem megfelelő tudással s
gyakorlat nélkül szeretnének magas
fizetésre szert tenni. Ez a könnyelmű
hozzáállás gyakran oda vezet, hogy
a munkanélküliek sorát fogják gyarapítani, s nem lesznek képesek tovább
fejlődni. (Az ügyesebb osztálytársaik
viszont érvényesülnek Szlovákiában vagy külföldön is.) Találhatunk
olyanokat is, akik pár év elteltével
ráébrednek, hogy nem elegendő az
elvégzett iskolájuk, s továbbtanulnak
a magasabb képesítés érdekében. A
műveltség valóban nagyon lényeges
s az értéke felbecsülhetetlen.
Marta Kanalová
főszerkesztő
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MEGJEGYZÉS Szerda: munkaszüneti nap
Vagyis jobban mondva a
Szlovák Nemzeti Felkelés
napjának 63. évfordulójának kellett volna lennie,
de ennek semmi jele sem
mutkozott 2007. augusztus 29-én. A Város és
egyéb politikai szervezetek
ez alkalomból koszorúikat
még múlt hét pénteken
elhelyezték a Tompa téri
szovjet emlékműhöz (képünkön)... A szlovákságnak fontos eseményként
kellene megülnie ezen
napot, büszkének lenni
a felkelő partizánjaikra,
akiknek sajnos városunkban nincs emlékművük.
Nyilván ennek hiányában
kényszerülhetnek megem-

lékezni az ugyan német ellenes, de számunkra mégis csak megszálló oroszok
emlékoszlopánál? A bakti
szerencsétlen sorsra jutott
/pár hete ismeretlen tettesek pirosra festétték, amit
azóta sem távolítottak el/
Ušiak mellszobránál akad
egy-két koszorú, de amúgy
meg csak a rendőrök
ébresztik fel az ámultságból az arra autózókat.
Ugyanis lépten-nyomon
razziáztak a rend őrei, állítólag az egész kerületben
ellenőrzést tartottak... De
miért pont ezen a napon,
amikor alig volt autó a közutakon?
he, Fotó: a szerző
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Röviden a régióból
• Felsőráson állomásozott a magyarországi Őskutatói Fórum Miskolci Bölcsész
Egyesület mintegy 90 őskutatója, akik
Gömör templomait tanulmányozták, ill.
tekintették meg.
• Feleden információs központot nyitottak. A helyi önkormányzat abban bízik, így
jobb lesz az információáramlat a polgárok
között.
• Serkén is károkat okozott a nagy vihar.
A szélviharban megrongálódott a szabadtéri színpad. Több fa is kidőlt a járásban.
Tiszolcon házakat rongált meg a szél.
• A Losonctamási mellett kéthete brutálisan meggyilkolt 22 éves fiatal lány gyilkosát elfogták. A 31 éves férfi 25 évtől akár
életfogytiglant is kaphat.
• Tornalján végleg bezárt az Ozeta Neo
ruhagyár. 618 alkalmazott vált munkanélkülivé, a város egyelőre nem tud továbbfoglalkoztatni. Kihasználhatók az épület részei
majd valamilyen ipari tevékenységre.
• A Losonc melletti víztárolóba az elmúlt
hónapokban már a negyedik fulladásos haláleset történt. Legutóbb a rimaszombati
búvárok is segítségére siettek az elsüllyedt
H
20 éves fiúnak, de hiába.

Pocsolya, városi szemét, térjavítás
AZ AUTÓBUSZMEGÁLLÓ
POCSOLYÁI
A minap szerkesztőségünkbe
érkezett a rimaszombati autóbuszmegállón lévő standok tulajdonosainak panasza, akik a

környéken lévő közutak pocsolyáival küszködnek az esős időszakokban. Ezt követően kértük
véleménynyilvánításra a Városi
Közterület-fenntartó
Vállalat
igazgatóját, Rábely Pált, aki elmondta, hogy az utakra vékony

aszfaltréteg húzása nem lehetséges. Új alapok kialakítására lenne
szükség, de erre az idei költségvetésből már nem futja. A jövő
évi költségvetés tartalmazhatja a
felújítást, de az a városi képviselő
testület döntésén múlik.
SZEMÉT A VÁROS UTCÁIN
Rimaszombat utcáin a szemét
nem az egyedüli negatív látvány.
Emberek sokasága nem veszik
igénybe a városban található
szemeteseket, nem törődve a
következményekkel, amit ezzel
városuknak okoznak. A Városi
Közterület-fenntartó
vállalat
igazgatója, Rábely Pál elmondta, az év elején 434 db. szemetes
volt található a városban, ezeknek néhány tizedét ki kell, hogy
selejtezzék, mert tönkre tették.
Rábely azt is hozzátette, hogy
vannak olyan helyei a városnak,
ahol a lakók háztartási hulladékot is a városi kukákba dobják.

A pénteki discók után a legnagyobb mértékben szennyeződik
a város. A közterület-fenntartó
vállalat hétvégeken is rendszeresen tisztítja a Fő teret, az autóbuszmegállót és a Vasút utcát.
Az ő reményeiket gyakran meghiúsítják a rendet nem szeretők,
akik szétdobálják szemeteiket...
A VÁROSI KÖZTERÜLETFENNTARTÓ VÁLLALAT
TERVEI
Az elmúlt héten fejeződtek be az
SzNF és a Fábry utca járdáinak
munkálatai, amelyeket Városi
Közterület-fenntartó
Vállalat
végzett. Elkezdték a Fő téren
lévő kis „autóakadályok” és járdák csatornáinak javítását is.
Tizennégy kis „oszlopot” kell felújítani, mivel a figyelmetlen gépkocsivezetők ledöntötték. Még
ebben az évben elkezdik majd a
közutak aszfaltozását a szabadkai lakóházak környékén. Aho-

gyan megtudtuk Rábely Páltól, a
nyugati lakótelepen, a téli stadion
mellett bővíteni fogják a Bodon
utcai parkolót, 1 100 literes konténereknek tárolóhelyet szeretnének kialakítani a Kishonti utca

29–31. számok alatt, felújítják a
Dúsa úti lakótelepen az óvoda és
az általános iskola melletti tönkrement közutat is, és szeretnék a
közlekedési táblákat is kicserélni.
kan/da
Fotó: a szerző

Új logót választottak a múzeumnak
A rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeum hamarosan új logót kap. A
logó tervezés versenyébe tíz pályázó

jelentkezett, akik összesen huszonöt versenyképes ajánlattal álltak
elő, és minden egyes tervezet sajátosságával és ötletességével elnyerte a bizottság tetszését. A pályázatelbíráló bizottság tagjai: Mgr. M.
Lacko (a bizottság elnöke), PhDr.
O. Bodorová (a múzeum igazgatónője), Mgr. D. Ďuriš, PhDr. A.

Pivovarčiová és Mgr. J. Aláč voltak.
A verseny kiértékelésére augusztus
6-án került sor, a győztes a pozsonyi
Julián Klepáč lett, akinek pályázata
művészetileg a legkiegyensúlyozottabbnak bizonyult a múzeum
számára. A kiértékelésnél fontos
követelmények volt a logó univerzális kihasználhatósága mind a

propagációs anyagoknál, mind a
hivatalos múzeumi dokumentumok soránál. A logó ünnepélyes
felavatására szeptember 6–án kerül
sor, amikor ezzel egyidőben ünnepli a múzeum megalakulásának 125.
évfordulóját.
(meghívó a 9. oldalon – megj. szerk.)
Mgr. Ján Aláč, ford: da

2007. szept. 3.
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Iskoláinkban elkezdődött
a tanítás
folytatás az 1. oldalról

TOMPA MIHÁLY MAGYAR TANÍTÁSI
NYELVŰ ALAPISKOLA
Az elmúlt évhez képest, ami a tanulók létszámát illeti nem lesz komolyabb változás,
sikerül tartani a 337-as létszámot. Összesen 17 osztályban kezdődött meg a tanítás
9 évfolyamon. Az első osztályban 32, a 2. o.
37, a 3. o. 43, 4. o. 29, 5. o. 60, 6. o. 33, 7.
o. 42, 8. o. 36, 9. o. 25 tanuló foglalta el az
iskolapadot. Csúsz László az iskola igazgatója külön örömét fejezi ki, hogy az ötödik
évfolyamban három osztályt is megnyithatnak, s még mindig nem végleges a létszám,
mert várható új tanulók jelentkezése is. Az
iskolában nem történt személyi változás.
Ami pedig az épület rekonstrukcióját illeti, tervezik a teljes tatatarozást, melyet
európai uniós forrásokból kívánnak majd
fedezni. Egyelőre a tervdokumentációk elkészítésénél tartanak.
FERENCZY ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA
A nyugat-lakótelepi iskola első osztályába
18 kistanuló iratkozott be, összesen pedig
körülbelül közel 170 diákja lesz az iskolának úgy, hogy az alsó tagozaton 5 osztályt
a felső tagozaton pedig 6 osztályt tudnak
nyitni. A pontos adatokat szeptember 12én hozzák majd nyilvánosságra. Személyi
változások történtek a tekintetben is, hogy
az alsó tagozaton egy fős leépítésre volt
szükség, másik tanár nyugdíjba ment, egy
harmadik pedig munkahelyet változtatott.
A felső tagozatra nem teljes órakötelezettségre egy történelem szakos- és egy zenetanárt vettek fel az új tanévben. Kubačka
Gizella igazgatónő lapunknak elmondta,
hogy a frissen felavatott és újonnan felépített tornatermet szeptembertől bérbe lehet
venni. Érdekessége, hogy a legnagyobb tornaterem a városban.
MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA - DÚSA ÚT
A 2007/2008-as tanévre 17 új diák iratkozott be. A 0. osztályban 12, az 1. évfolyamon 20, a másodikon 19, a 3.A-ban 17,
a 3. B-ben 14, a 4.A-ban 17, a 4.B-ben 14
diák folytatja tanulmányait. Az óvoda két
csoportban tevékenykedik 37 ovissal, így
összesen az intézményben 150 diák van. Az
iskolából egy pedagógus távozott megérdemelt öregségi nyugdíjba, akinek helyére képesített pedagógus érkezett. – tudtuk meg
Vaskői Károlytól, az iskola igazgatójától,
aki még hozzátette, hogy az elmúlt időszakban az iskolai intézményben 5 pedagógiai
asszisztens fejtette ki a munkáját, amelyet
szeptembertől 3-ra csökkentettek.

NÉGYÉVES ÁLLAMI GIMNÁZIUM
A múlt évben 626 diák tanult 20 osztályban, ebben az évben sem lesz másként.
Ján Čeman az iskola igazgatója lapunknak
elmondta, hogy a négyéves magyar gimnáziumnak továbbra is négy magyar osztálya
van. Az igazgató külön kiemelte, hogy örvend annak, hogy idén sikerült olyan angol
tanárt is felvennie, akinek tolmácsengedélye van, így az iskolában már magyar, szlovák, angol és német nyelvű oklevéllel rendelkező hivatalos tolmács-pedagógusok
tanítják az idegen és anyanyelveket. Ezen
kívül két új tanár kezdte meg munkáját informatika és fizika szakokon. Ez évben új
iskolakapu várta a gimnazistákat, s műfüves minifutball-pályát is építettek, melynek
ünnepélyes átadását szeptember közepére
tervezik, amikorra egy futballmérkőzéssel
összekötött napot szerveznek. Az iskola
körbekerítésére már hosszú évek óta szükség volt és ebben az évben ezt sikerült is
megvalósítaniuk. A munkálatokat augusztus 15–én kezdték, a kerítés teljes hosszúsága 500m, négy kapuval, az átadásra augusztus 31–én került sor. (dósa)
TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS
GIMNÁZIUM
A nyolcosztályos gimnázium nyelvi tagozatán 178 tanuló kezdte meg tanulmányait a 2007/2008-as tanévben. Osztályokra
lebontva a tanulók létszáma a következőképpen alakult: Primo: 21, Secundo: 19,
Tercia: 16, Kvarta: 13, Kvinta: 24, Sexta:
36, Septima: 24, Oktáva: 25. Idén nem
nyitottak második és harmadik osztályt,
viszont újra van első osztály az általános
tagozaton, előzetes bejelentkezés alapján
14 tanulóval, a negyedik évfolyamon pedig
12-en folytatják tanulmányaikat. Sebők
Attila igazgatótól megtudtuk, hogy néhány
személyi változásra is sor került, ugyanis
többek között az iskola lelkésze elhagyta a
gimnáziumot. „Sajnálattal, de megértéssel
vettük tudomásul, hogy Nt. Vincze Árpád
az Anyaországban szeretett volna tevékenykedni, így kapott állást a Pécsi Református
Kollégiumban, ahol az intézmény lelkésze
lett. Iskolánkba pedig a feledi lelkipásztor
Nt. Milen Erzsébet teljesít majd szolgálatot.” – mondta az igazgató. Óraadó tanárként pedig új geográfus, informatikus,
magyar és angol tanára lesz az iskolának.
Az ünnepélyes tanévnyitóra szeptember
2-án 15 órakor került sor a rimaszombati
református templomban, ahol az igazgatói beszéd után Sekreneš Milan az iskola
volt diákjának a Ti vigyetek tovább… című
verse is elhangzott. Az igét Nt. Nagy Ákos
esperes hirdette, és sor került az új tanárok
és diákok fogadalomtételére is.
Összeállította: Homoly E.

ankét

Mennyibe kerül az
iskolakezdés?
Ebben a szűkös anyagi világban mindenkinek
meg kell gondolni, mire mennyit tud költeni.
Az iskolakezdés mindig külön költségekkel jár
a szülőknek, de a pedagógusoknak is. Nagyon
figyelmesnek kell lenni, hogy melyik boltban
milyen árut és mennyiért vásárolunk, hiszen
míg a nagybevásárló központok egyike az
A4-es vonalas füzetet képes volt múlt héten
eladni 29,9 koronáért addig a papírüzletben
15 koronába kerül. Információink szerint átlag
1000-1500 koronába kerül az évkezdés azoknál, akiknek az iskolatáskát is be kell szerezniük. A bevásárlást legkevesebb 500 koronáért
csak az tudta megoldani, aki nagyon figyelte
az akciókat…
Mgr. Eva Balcová,
Rimaszombat

Éppen tanítói noteszt vásároltam, amikor szembesülnöm kellett vele, hogy a tavalyi 40-45 koronához képest
ma 69 Sk kellett fizetnem.
Egyébként a választék nagy,
de elég magasak az árak. Iskolánk igazgatója
még év végén megállapodott a Vytnesszel, ajánlatot tesz a tanulóknak, hogy olcsóbban vásárolhassák meg a kellékeket. Így már májusban
megrendelhették a szükséges iskolaszereket. Ez
nagy segítséget jelentett a szülőknek.
Pál Boglárka,
Tajti

Az Almágyi Alapiskola hatodik
évfolyamos tanulója vagyok.
Iskolánkban a Pázmány Péter
Alapítvány segítségével biztosítják mindenki számára a tornafelszerelést, az egészségügyi
csomagot és füzetcsomagot is kapunk. Még ezt
kiegészítve múlt héten így is körülbelül 600 korona
értékben vásároltak a szüleim iskolai kellékeket, de
ez már remélhetőleg egész évre elegendő lesz.
Ing. Básti Ottó,
Rimaszombat

Cégünk valóban nyújt kedvezményeket azon iskoláknak,
amelyek szervezett formában
fordulnak hozzánk. Az üzletben az iskolakezdés legfeljebb
pár napig érződik, mi nem
tudjuk azt megengedni, hogy külön személyzetet foglalkoztassunk az akciókra, mint egy nagy
bevásárlóközpont, ahol a vásártér is sokkal nagyobb. Viszont versenyképesek vagyunk, s árban
is messzemenően olcsóbbak, s amellett oda tudunk figyelni a vásárlókra, itt biztosan azt kapja
a vevő, amire szüksége van.
Kérdezett: homoly
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Szabó Gyula születésének századik évfordulója
A rimaszombati városi galéria augusztus 24én, pénteken nyitotta meg Szabó Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából Próféta
című kiállítását, melyet a kultúrház igazgatója, Ľubomír Šárik nyitott meg. Ahogyan azt a
bemutató kurátorától, Gabriela Garlatyovától
megtudtuk, a művész felesége, Haltenberger
Kinga sajnálatos módon - betegsége miatt nem
tudott a megnyitón jelen lenni. Szabó Gyula
születése óta száz év telt el, halála óta harmincöt. Szabó Gyula élete kivételes tanúságtétel
egy erős tehetség önkifejezéséért folytatott
küzdelméről. A festményeket, rajzokat, grafikai alkotásokat nem a formanyelv fogja össze
egységgé, hanem tartalmi mondanivalója és
Szabó Gyula egyénisége. Örök problémákkal
foglalkozott és célja az Egység elérése volt. A
művész kerek évfordulójáról művészetének egy
eddig kevéssé ismert fejezete bemutatásával
emlékezünk meg, mely a második világháborúval és Ipolysággal függ össze. 1942 nyarán, a
művész megélhetése miatt tervezői állást vállalt
Ipolyságon, a Magyar Mesejátékgyárban, ahol

mintha kettős életet élt volna, az ,,álom és valóság között lebegett”. Nappalait a látható valóság éltette – tájképfestészete egészen a háború
végéig alkotóművészetének derűs oldala, ezekben az években vált jelentős akvarellfestővé is.
A háborús évek rendkívül fontosak Szabó Gyula művészetében – a világégés ellenére vagy éppen hatására szabadon és közvetlenül alkotott,
tekintet nélkül a hagyományokra, képzőművészeti irányzatokra, kiállítási lehetőségekre.
A negyvenes években Szabó Gyula a magyar
festők között olyan lelki társakat, példaképeket
keresett, akik (szinte) kortársai voltak, egyazon
kultúrához tartoztak és emberi helytállásukat,
lelkivilágukat rokonnak érezte. Figyelme középpontjában a nagy művészek közül főleg négyen álltak: Bernáth Aurél, Csontváry Kosztka
Tivadar, Szőnyi István és Derkovits Gyula. Művészetében azonban a saját útját járta - szimbolizmusa, egyéni mitológiája, titokzatossága
valamint kirobbanó expresszivitása a meghatározó. A kiállítás október 12-ig tekinthető meg.
Dósa Andrea, Fotó: Faršang

A Figurina Bábszínház Rimaszombatban járt
A rimaszombati Városi Művelődési Központ nyári programkínálatán belül, augusztus 24-én
mutatta be Ziglozzi bácsi bábcirkuszát, aki Budapestről érkezett
segédjével, előjátékkal ötvözött
óriásbáb-játékot adott elő gyerekeknek és felnőtteknek. Az előadás Rimaszombat Fő terén volt,
amelynek keretén belül a nézők
között belépőjegyeket sorsoltak ki
a Harry Potter és a Főnix Rendje

című film és az aznap esti Kárpatia
zenekar előadására. Az animációs
előadásra zömével gyerekek érkeztek apukájukkal s anyukájukkal,
akik türelmetlenül várták a nagy
kezdést. A nézők sorában olyanok
is akadtak, akik az előadásra utalva kifejezték elégedetlenségüket.
Olyan megjegyzéseket is lehetett
hallani, mint ,,anya, ez unalmas,
menjünk haza” vagy ,,apa, mikor
fognak már valami nagyon érdeke-

set csinálni?”. Világossá vált számunkra, hogy a nézőközönség egy
része csalódott volt, nemigazán
kapta meg a várt színvonalat. Egyegy darab nyilván hol elnyeri, hol
pedig kevésbbé tetszik a nézőknek. A Városi Művelődési Központ
munkatársaitól megtudtuk, hogy
a Figurina Animációs Kisszínpadnak máshol sikerei vannak.
dósa
Fotó: ef

Ismerkedjünk meg az ipari fényképészettel
A rimaszombati Városi Galéria augusztus 24-én nyitotta meg Anton
Sládek kiállítását, amely Pozsony,
az iparváros címet kapta. Az ipar,
a technika emlékei és az ipari hagyatékok mind olyan fogalmak,
amelyeket a legtöbb ember nem
ismer pedig ezek a modern történelem főbb kialakítói, országunk
iparosításának részei. Attól függetlenül, hogy Pozsonyt nem tudjuk a tipikus ipari fővárosok közé
sorolni, a késői 19. században ez a
város is keresztülment a Pestet és
Bécset is érintő intenzív ipari fejlődésen. Ez a kiállítás segíti megismertetni az emberekkel a szokatlan ipari építészetet a városok
szívében, és egyúttal újjáéleszti az

emberek vonzódását ehhez a szokatlan kultúrörökséghez Szlovákiában. Az ipari építészet értékes
városi jelensége a 19. és a 20. századnak. A fényképész 1975-ben
végezte tanulmányait a pozsonyi
iparművészeti iskolában és 1982ben végzett az AMU egyetemen
Prágában. A 80-as évek felétől
mint szabadúszó fényképész tevékenykedik és 1996-ban első helyezést ért el a Czech Press Photo
versenyen. Az ipari fényképészettel 2001-ben ismerkedett meg és
azóta ezen az ágon tevékenykedik
tovább. A kiállítás szeptember 28ig tekinthető meg.
dósa
Fotó: efaršang
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Fergeteges hangulat
a Kárpátia koncerten

Városunkba, Gömör szívébe is ellátogatott az az együttes, aki
a széles Kárpát-medencében az egyik legnépszerűbb, s legtöbbet koncertező magyar nemzeti rock együttes. Dalai népszerűek, szívet melengetőek, s minden rajongó együtt énekli
a zenekarral a számokat. Már nagyon sok helyen megfordult
Petrás János és csapata, s külön öröm lehet számunkra, hogy
Rimaszombatban is koncertet adtak, úgy, hogy itt, augusztus 24-i koncertjükön került először forgalomba hatodik
lemezük, amely az Istenért, hazáért címet viseli. E legújabb
hanghordozóról is felcsendült két dal a koncerten, de a többi
zeneszám is slágergyanús, úgy mint eddig minden, amihez
a zenekar hozzányúlt. Bedécs László a HVIM Gömör-Nógrádi szervezetének elnöke hetek óta készült a helyi szervezet
tagjaival a végül nagyon jól sikerült koncertre, s lapunknak
elmondta: „Összesen 350 jegyet adtunk el, s jó húzás volt a
HVIM részéről meghívni az együttest, hiszen a nézők is és mi
szervezők is elégedettek lehettünk, s nagyon jó a visszhang.
Viszont azt el kell mondanom, hogy az embereket picit elriasztotta a benti koncert, mert eleinte a szabadtéri színpadra
terveztük a fellépést, de a VMK technikai okokra hivatkozva
nem engedélyezte csak a színházterem bérlését. Így néhányan
sajnos távol maradtak”. A színházterem így is benépesült, s
fergeteges tapssal, a himnusz eléneklésével köszönte meg a
Kárpátia zenekar felvidéki fellépését.
moly
Fotó: a szerző

BESZÓLUNK

ÉLETHELYZETEK

Háttérben
a mozi

Magyar Sziget vs. Sziget Fesztivál

Gyermekkorom iskolás évei szorosan hozzáfűződnek kis városunk filmszínházához
– a mozihoz. Még a régi mozi korában, a
mostani bútorüzlet helyén lévő régi, jó
moziról tűnődöm, eszembe jut, milyen jó
is volt.
Az első filmre pontosan már nem is emlékszem, talán csak a későbbiekre, a Pillangó, A kőszívű ember fiai, Az aranyember
jut most eszembe. Utána jöttek a hetvenes
évek, a koncertek évei. Azok voltak a régi
szép, boldog idők. Jöttek a magyar és cseh
sztárok, együttesek, az LGT, az OMEGA,
Illés, Juventus és még sorolhatnám Koncz
Zsuzsa fellépésétől Janko Lehotský és
Helena Vondráčkováig. Jó volt havonta
legalább egyszer elmenni a moziba, öszszebújni a barátokkal! Mostanában az új
mozi sokszor csak úgy kong az ürességtől.
Az István a király című rockoperát láttam
utoljára és a felkapott Da Vinci kódot. Kár,
hogy a televízió sokmindent kiszorít, ami
még a kultúra igényét kielégítené. Annyi
film van a tévében, scifi, triller, akciófilm,
videoklipek… Már csak egy színház hiányozna. Lehet, hogy egyszer nekünk is
lesz és a sok alkalmi színész nemcsak a
reklámból fog élni? Eljárunk majd mi is a
színházba, és nem ülünk öt-hat órát esténként a TV előtt? Kell a kultúra mindenkinek – korhatár nélkül.
BM

Még augusztus elején rendezte meg a HVIM
minimális költségvetésből, önerőből azt a
Szigetet, ahol kizárólag magyar együttesek,
csoportok adtak elő, magyar érzelmű embereknek, hogy népszerűsítsék kultúránkat
- immár hetedszer. Gömöri magyarok is részt
vettek ezen a szerencsére egyre népszerűbb
fesztiválon, ahol Felvidéki standot állítottak
fel (képünkön), s a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt könyveinek nézegetése és
megvásárlása közben érdekes beszélgetések,
kapcsolatok is kialakultak. Csupa nyugalom, barátságos hangulat, kellemes időtöltés
honolt a Verőce-Kismaros határában lévő
Csattogó-völgyben. Alig ért véget a fesztivál
a média „meghurcolta” a település baloldali
polgármesterét, amiért támogató beszédet
intézet a szigetlakókhoz. Azt emelte ki ugyanis, hogy fontos a rendezvény, lényeges a tiszta
magyar zene és kultúra ápolása.
Erre pár hétre kezdetét vette az a Sziget fesztivál, ami valamikor a Kistehénnel híresült

el, de akkor legalább még több volt a magyar
fellépő. Most csak azt lehetett hallani, hogy
a Hajógyári sziget Óbudán tele volt rendőrrel, randalírozóval, drogdíllerekkel, szudáni, afrikai falvak lettek kialakítva, a lopások
száma sem volt kevés. Mégis ez vonzotta azt
a valamivel több mint háromszázezer fiatalt.
Meg persze a népszerű külföldi zenekarok
is kecsegtetőek voltak, akik után a környező
országokból is eljöttek a nézők, de pl. Franciaországból is nagyon sokan voltak Budapesten. Több idegen szót lehetett hallani,
mint magyart, a szórólapok is inkább angol
nyelvűek voltak, ahogyan erről beszámolnak
azok, akik még reménykedtek valami jóban…
A legtöbb magyar média, tv-rádió nevét adta
az akcióhoz, a MTV Kultúrház műsorukban
minden este élő közvetítést sugározott. /Míg a
valóban magyar kultúrával egyik TV sem foglalkozott hathatósan, a rádiók közül is csak
az internetes, Szentkoronarádió közvetítette
élőben a színvonalas előadásokat, melyek le is
tölthetők a honlapjukról./ A fellépők sorából
igencsak kilógott a Dalriada, a Beatrice, a Rómeó Vérzik, a Kalapács koncertje, sőt olyan
nem megerősített információm is van, hogy
a nemsokára nálunk is koncertet adó Misztrál
Együttes is kapott meghívást. Rúzsa Magdi
azonban ellenállt a felkérésnek, s nem ment
el a fesztiválra… A négymilliomodik Sziget
Fesztivál látogató - egy kassai hazánkfia - örök
sziget belépő büszke tulajdonosa lett…
he, Fotó: a szerző
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Falunap és gazdag program Hanván
Sok szeretettel várta és fogadta a vendégeket Hanva Község
Önkormányzat Képviselőtestülete, Czókoly Lajos polgármester
2007. augusztus 25-én, szombat
délután, immár a harmadik alkalommal megrendezett falunapon. A hivatalos megnyitó előtt

a helybéli tánczenekar teremtette
meg az alkalomhoz szükséges
jó hangulatot. A polgármester
ünnepi beszéde az istentisztelet
keretén belül hangzott el a helyi
illetve környékbéli református
gyülekezetekben szolgálatot teljesítő Nagy Ákos Róbert esperes
beszéde után. Az istentiszteletet
a falunapi ünnepség hivatalos
megnyitója követte. Majd kezdetét vette az az előadássorozat,

ahol a fellépők - határon innen
és túlról - apait-anyait beleadva
szórakoztatták a falu lakosságán
kívül mindenkit, aki úgy döntött,
hogy ezt a szombat délutánt a
hanvai falunapon tölti. Elsőként a
Molnár Gábor vezette sajóvelezdi
Velezd Néptáncegyüttest lát-

hatta a közönség. Őket követte
Radics Dominika, Zsíros Editke,
Radics Flóra Rock and Roll műsora, a Hanvai Tinilányok disco
és Radics Flóra, Ruszó Angelika,
Radics Vivienn szintén disco tánc
összeállítása. Ezután a Vidám
asszonykórus lépett színpadra:
Kasza Juliska, Rubint Mariska,
Molnár Dóra és Csetneki Erzsike, az ő előadásukban hallható
volt nótacsokor, hallgató, vers.

Az asszonyok sokaknak okoztak
meglepetést, hisz egy teljesen új
oldalukról mutatkoztak be, mint
ahogy eddig megismerhették
őket. Majd ismét a modern zenéé
volt a főszerep, fellépők: Váradi
Erzsike, Zsíros Tímea, Ruszó
Olívia, Horváth Diana, Zsíros
Janika, Horváth Ernőke, Várady
Erika, Radics Dominika, Zsíros
Editke és Radics Flóra. A szünet
előtt a Zsíros István vezetőprímás
Hanvai Vonósnégyes zenekara
(Brindzák Tibor, Szajkó Boldizsár, Zsíros Béla) húzta a talpalávalót. A szünet után Runya,

Méhi, Tornalja, a határmenti
Hét község és Miskolc (Havasi
György vezetésével) vállalkozó
szellemű fellépői következtek. A
képzőművészeti kiállítást, mint
kísérőrendezvényt tekinthették
meg az ez iránt érdeklődők a helyi
kultúrház erre alkalmas helyiségeiben. Ennek keretén belül Igo
Aladár fafaragóművész és fia,
Igo Sándor, valamint László Ottó
kovácsmester - hogy csak egy-két
nevet említsek – munkáit csodálhatta meg az odalátogató.
Balázs Emese
Fotó: Benedek László

A 2. NYÁRI BALOG -VÖLGYI FESZTIVÁL ÉRTÉKELÉSE
Rendkívüli, a vártnál
nagyobb siker, pozitív
visszhang, a szakma
részéről is rácsodálkozás és elismerés – így
jellemezhető az idei,
2007 augusztus 18-án
megrendezett
Nyári
Balog-völgyi Fesztivál,
melynek immár második alkalommal adott
otthont Bátka község.
Gyurán Ágnessel, a Csemadok bátkai alapszervezetének elnökével, aki
a Fesztivál egyik főszervezője, a rendezvény
sikeréről, az ezt megelőző munkáról, hozzáállásról beszélgettem.
„Ha lehetek teljesen őszinte: mi magunk sem
számoltunk ekkora sikerrel, hogy több mint
400 látogató tekinti majd meg a tárlatot. Az
idei Fesztivál is egy bizonyos réteget hivatott

megcélozni, magyarra lefordítva feltételeztük,
hogy a képzőművészet iránt érdeklődő látogatók száma jóval kevesebb lesz. Nagyferencz
Katalin szobrászművész - a kiállítás kurátora
– a tárlat szakmai értékelője nagyon pozitívan
értékelte és dicséretekkel méltatta, és sajnálja,
hogy csak egy napon keresztül volt lehetőség
megtekinteni a kiállítást. Az alkotókról, az al-

kotásokról és magáról a kiállításról elkészült
egy album, mely vándorútjára indult. Jelenleg
Gömörfügén van, ezután Nagybalogra kerül,
és természetesen eljuttatható bárhová, ahol
erre igényt tartanak: önkormányzatokhoz,
intézményekhez, civil szervezetekhez. (Bárki
jelentkezhet a szerkesztőségben, aki igényt
tart az album megtekintésére.) Nagy öröm
számunkra az is, hogy már nemcsak a hazai,
hanem a magyarországi médiumok is felfigyeltek a Fesztiválra, a salgótarjáni Fócus Rádió és
a Putnok Város Televízió felkérésének már eleget is tettünk, zajlanak a tárgyalások az ottani
intézmények, múzeumok, galériák vezetőivel,
nemegyszer felmerül egy kiállítás gondolata
is. És ezáltal már él tovább a bátkai kiállítás.”
- vall őszintén a rendezvényről Gyurán Ágnes
szervező.
A rendezvényen fellépett a Lévay Tibor által
vezetett nagybalogi egyházi énekkar (képünkön).ň
Balázs E., Fotó: Benedek L.
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Beszélgetés Sajógömör polgármesterével

“Szemléletváltás nélkül nem megy”
A múlt heti számunkban bemutattuk Gömörország „fővárosát”. Ezúttal a községházára
látogattunk. Ez év januárjától
ugyanis Jankósik Zoltán a nagy
történelmi múlttal rendelkező,
850 lakosú Sajógömör polgármestere, akit a falu helyzetéről,
gondokról és azok megoldásának a lehetőségeiről kérdeztük.
* Mivel kezdte polgármesteri
tevékenységét?
- Mielőtt elkezdhettem volna
a saját elképzeléseim szerint a
település irányítását, a múltbe-

li befejezetlen beruházásokkal
kényszerültem foglalkozni. Ilyen
pl. a ravatalozó „legalizálása”.
E célkitűzés teljesítése után elkezdtük szebbé tenni a temető és
a futballpálya környékét.
* Tartanak-e idén falunapot?
- Igen, szeptember 22-re tervezzük s új tartalommal is szeretnénk megtölteni, ami alatt értem
olyan programok szervezését,
melyek által megismerkedhetnek
az érdeklődők a falu és az itt élő
emberek értékeivel.
* Mi a helyzet a sporttal?

A kézművestábor
értékelése, ahogy
a gyerekek látják…
Dudás István (Rimaszombat) a Tompa Mihály Református Gimnázium tanulója: „Másodszor vagyok itt, először az unokatestvérem hívott, az idén már magamtól jelentkeztem. Kipróbáltam az
ostorkészítést, az agyagozást és a batikolást.”
Kónya Zsolt (Rimaszombat) a Tompa Mihály Református Gimnázium tanulója: „Negyedszer vagyok itt, először nekem is az unokatestvérem szólt, és jövőre is készülök! Kipróbáltam a gyöngyfűzést,
a nemezelést, az ostorkészítést, a batikolást és a fonást rafiából.”
Bajzát Emese (Méhi) a tornaljai alapiskola tanulója: „Először vagyok itt, nagyon tetszik minden, és készülök jövőre is. Kipróbáltam
az agyagozást, pamutból puli kutyát készítettem, szőttem szőnyeget, nemezeltem labdát.”
Demeter Emília ( Szárnya ) a tornaljai alapiskola tanulója: „A barátnőmtől hallottam erről a táborról, először vagyok itt. Szeretnék
jönni jövőre is. Kipróbáltam a batikolást, a kosárfonást, a gyöngyfűzést, az agyagozást, gyékényből virágot készítettem, papírból pedig ceruzatartót.”
Fotó: Benedek L., a Balog-völgyi Fesztivál egyik alkotóműhelye

- Célunk a feljebblépés, mindent
elkövetünk annak érdekében,
hogy a helyi labdarúgó csapat
ismét visszakerülhessen az V. ligába.
* Milyen egyéb célokat támasztott maga elé?
- Tamási Áron szavait idézve:
„Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne.”,
én is szeretném biztosítani minden itt élő generáció számára
azokat a feltételeket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az emberek jól érezzék itt magukat.

Ezért is gondolkodom olyan beruházásokban, amelyek által
növekedhet a faluban a munkalehetőség, ami az életszínvonal
emelkedését is magával hozhatja.
* Mit gondol mi kellhet ehhez
főképpen?
- Mindez szemléletváltás nélkül
nem megy, tehát ha nem értékeljük kellőképpen, és nem akarunk
élni az adódó lehetőséggel, ne
panaszkodjunk, hogy nehéz, gondokkal teli az életünk.
* Köszönjük a beszélgetést.

8. Nyári Kézműves Tábor
Sajógömörön
Ígéretünkhöz hűen beszámolunk a 8. Nyári Kézműves Táborról,
melynek immár 5. alkalommal ad otthont a sajógömöri alapiskola épülete. Tóth Erzsébet és Molnár Katalin a tornaljai alapiskola
szülői szövetségének képviseletében kezdeményezték annak idején a tábor megszervezését azzal a céllal, hogy felelevenítsék és a
fiatalabb generáció számára bemutassák a hagyományos népi
foglalkozásokat, ápolva ezáltal a még létező népi hagyományokat. Minden bizonnyal sikerrel, hisz a második alkalommal már
a tábor szervezője a Csemadok Tornaljai Területi Választmánya
és Tornaljai Művelődési Központ lett, anyagi támogatója pedig
a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és Sajógömör
Község Önkormányzata.
A szervezők elmondása szerint 8 év tapasztalata az, hogy a gyerekek – a korosztályukat tekintve 7 és 14 év közöttiek - részéről
egyre nagyobb a lelkesedés, egyre több foglalkozást próbálnak ki,
értékelik a saját munkájukat, egyúttal a kézimunka szépségét. A
gyerekek - a tornaljai és a sajógömöri alapiskola, valamint a környék iskoláinak a tanulói - között már sokan visszajáró és visszavárt vendégek a táborba. Molnár Katalint, a tábor egyik szervezőjét, az idei tábor lezajlásáról, értékeléséről kérdeztem:
„Az idén 52 gyerek vett részt a táborban. A harmadik nap
Kálosáról, az egyházi táborból vendégként 12 gyerek érkezett és
kapcsolódott be a foglalkozásokba. 8 csoportban zajlottak a foglalkozások, a csoportok mindegyikénél egy vezető kézműves segítségével. A 8 csoport: gyöngyfűzés-gyöngyszövés, fonás rafiából, szövés,
agyagolás-korongozás, nemezelés, gyékényfonás, kosárfonás, batikolás. A tábor egyik napjára mindig kirándulást szerveztünk, az
idén Szarka Ferenc keramikust látogattuk meg Szövetén, valamint
Beretkei Edit tárlatvezetésével a beretkei tájházat csodálhattuk
meg. A tábor a pénteki zárással ért véget, mely eddig hagyományszerűen a hét folyamán készült kopjafaállítást jelentette. Az idén
a helyi kultúrházban a rozsnyói Zenebarátok Köre megzenésített
koncertekből adott koncertet. A kicsúcsosodás része a táborban
készült munkákból álló kiállítás, melyet a szülők és az érdeklődők
megtekinthettek a pénteki nap folyamán.” – nyilatkozta Molnár
Katalin. A szervezők értékelése szerint a tábor hű üzenetéhez,
mely a hagyományok megőrzése és a kézimunka szépségének értékelése.
Az oldalt írta: Balázs Emese

8
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A Főnök betegsége okán új fizikatanárnőt kapunk, a neve D. Borbála.
Frissen diplomázott fiatal tanárnő
semekkora tapasztalattal. Velünk
kezdi el a pályafutását, vagyis afféle áldozati bárányokként találjuk
magunkat egy kényszerhelyzetben.
Legelső érzésem vele kapcsolatban
az, hogy emberként csöppet sem
vonzó a számomra, sőt, azok közé
tartozik, akik puszta megjelenésükkel és viselkedésükkel minden
ok vagy indok nélkül kifejezetten
taszítanak. Ezt az érzésemet soha
nem mutatom ki, durva illemtelenség volna a részemről; ezt az érzésemet mélyen elrejtem magamban,
ámde tényként állandóan szem
előtt lebegtetem.
Tanítási módszerei egyáltalán nem
elfogadhatóak, az óráin a tananyaghoz nem fűz semmiféle kiegészítő magyarázatot, felolvassa

IRODALOM
közül leginkább a városiakat nem
kedveli, pontosabban talán azokat
utálja leginkább.
D. Borbála tanárnő hathatós segedelmével az osztály tanulóinak
addigi kitűnő átlaga fizikából rohamosan leromlik. Ezt a tűrhetetlen
állapotot közös erővel akként oldjuk meg, hogy Danis Pistit megkérjük, az osztály érdekében szóljon az
anyjának, beszéljen a tanárnővel.
Miután ez valószínűleg felettébb
diszkréten megtörténik, D. Borbála
tanárnő némileg megváltozik. Egykét hétig olyan, akár a jégcsap, mogorva, mint egy koravén asszony,
de aztán idővel rádöbben, hogy a
kialakult helyzeten kizárólag ő javíthat, senki más.
***
Hetek óta esik az eső, olybá tűnik,
nem akar elállni. Megnyílik az ég
alja, nincs senki, aki elállítsa. A
Rima vízszintje egyre emelkedik, a

tos mennyiségű rohanó víztömeg
közvetlenül a híd alsó felülete alatt
folyik, mintegy nyaldosva a vasbetont, a híd két sarkánál gyülemlik,
kavarog a hordalék. Minél hamarabb igyekszem átjutni a túlpartra,
a helyzet valóban rémisztő. Otthon
Anyu a szállingózó ilyen-olyan hírek hallatán kissé aggódik miattam,
mivel a szokott időben nem érek
haza. Az iskolában elhúzódik az
ebéd. Ötödikes koromtól az iskolai
menzára járok, ez látszik a legpraktikusabbnak. Persze mire hazaérek,
rendszerint megint eszek.
Delics Irma állandóan lesi a történéseket vagy átcsoszog valamelyik
szomszédjához egy kis társalgásra.
Nem zavarja őt, ha éppen szemerkél az eső. Ezt teszi akkor is, amikor Habán Manya és Anyu kimegy
az utcára, azután Habánék oldalán pár szót váltanak egymással.
Irma süket, szembefordulva kell
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keletkeznek a legnagyobb károk
az épületek belsejében. Falak, bútorok, szőnyegek, pincék mennek
tönkre. A látottakból arra következtetek, a másik oldalon víz alatt lehet
az egész lakótelep: a TSK, ugyanis
a folyóparthoz viszonyítva alacsonyabban terül el. Ott azonban
kevésbbé állhat fenn az a veszély,
mint a peremvárosban a családi házaknál, ahol a víz hívatlan látogatóként hirtelen hatol be a lakásokba.
Ahogy állunk a vízben, figyelmesek
leszünk arra, hogy egy, a háborús
filmekből ismert, kétéltű, páncélozott, orosz katonai jármű szeli
a vizet a Mező utca irányából, mifelénk tartva. Ennek a járműnek
az orr-része olyan, akár a cápáé.
A rengetegkerekű monstrum felső nyílásából derékig a város első
embere, Lenner Egon látszik ki.
Tekintete komor, a helyzetet méri
fel. A jármű ráfordul az új utcára, s

Csordás János: Mozaikok a gyermekkorból [10.]
[Részletek egy készülő regényből]
vagy felolvastatja a tankönyvből
az anyagot, melyet aztán otthon
szóról szóra be kell bifláznunk. Ez
a módszer számunkra – a gimnáziumban! – méltatlan dolog.
Új tanárnőnk kisebbségi komplexusai hamar kiéreződnek. Főként
Czene Ágit részesíti megkülönböztetett figyelemben, feleléseikor
nem az érdeme szerint osztályozza,
direktív módon egy vagy két jeggyel
rosszabbat ad neki. Ezt olyannyira
nyíltan teszi, hogy mindenkinek
feltűnik az egyre jobban kiéleződő
ellenszenve Ági iránt. Ági feleltetésnek álcázott szekírozásait látva
nekem úgy tűnnek az olykor megmosolyogtató jelenetek, mintha
egy irigy gnóm ülne a tanári asztalnál azon bosszankodva, hogy
egyesek miért szebbek nálánál… A
lányok D. Borbála tanárnőre aztán
ráaggatják a „Baribori” gúnynevet,
amely igen találó számos szempontból nézve.
Az osztály fiúival kapcsolatosan
homlokegyenest másként viselkedik, mosolygós és behízelgő énje
bukkan elő. Ha nagyon akarja,
egyesekhez tud kedves lenni, ámde
ebből az átmeneti állapotból villámgyorsan képes átalakulni egy
elviselhetetlen némberré, ha valaki
olyanhoz fordul, aki nem a kedvence. Ez is azonmód szemet szúr
sokunknak. A fiúk körében vannak
kedvencek, megtűrtek és létszámhoz tartozók. Jómagam a harmadik
csoportban helyezkedem el. Kifejezetten elégedett vagyok ezzel a besorolással; D. Borbála tanárnőnél
nem szeretnék sem az első csoportba, sem a másodikba tartozni. Azt
is megfigyelem nála, hogy a fiúk

víz színe megváltozik, sárossá válik,
faágak, fatörzsek és egyéb törmelék
úsznak a mind jobban nagyobbodó
hullámok tajtékai közt. Néha egyegy döglött macskát vagy tyúkot
sodor a víz. Iskolából és moziból
hazajövet megállunk a hídon, hoszszan nézzük az áradó folyót. Mintha nem is az a patakszerű, nyugodt
Rima lenne az a sötétlő, rohanó víztömeg, mely olykor a legnagyobb
nyári melegben képes teljesen leapadni. Olyan csalóka érzésünk támad, mintha uszályról vagy hajóról
figyelnénk az alant háborgó, zavaros tengert, mereven nézve a vizet
azt látjuk, rohan velünk a híd. A
folyóparti ösvényen, mely lerövidíti
az utat a hídtól Pecanék utcájára,
már nem lehet menni, belepi a víz.
Nem kétséges a helyzet: a Rima ki
fog önteni, ha továbbra is esni fog
tőlünk északabbra, Nyústya és
Tiszolc környékén, „Janoéknál”.
Jómagam nem aggódom, a mi házunkig nem fog elérni az ár. Ha pedig tényleg kiönt a Rima, pár napig
biztosan nem lehet majd iskolába
menni. Átéltem ilyesmit ’65-ben.
Ez pediglen igazolt mulasztásnak
számít.
Október 21-én, délután mozgolódás támad az utcánkban, terjed a
hír, hogy a Rima kilépett a medréből. Sokan vannak azonos véleményen: ezt meg kell nézni. Az árvíz az
évtized egyik nagy eseménye, efféle
nemkívánatos természeti katasztrófa aligha hétköznapi jelenség.
Valaki azt hangoztatja, ez azért
történik, mert leeresztették a megtelt klenóci víztárolót. Két óra tájt,
iskolából haza jövet veszedelmesen magas a vízszint, az iszonya-

vele szóba állni, hogy az ajakról le
tudja olvasni, ki mit mond. Olyankor, amikor egy harmadik személy
a háta mögött mond valamit, azt
azonnal észreveszi a szemben levő
arckifejezéséről vagy szemmozgásáról, amire jóindulatúan mosolyog. Habán Manya attól tart, hogy
emelkedni fog a víz szintje. Irma
arra a lehetőségre, ha az utcának
ezt a részét is elöntené a Rima, azt
feleli: Enkemet a párnács csekgem
fenntárt a víszen.
Szunyaiék készülődnek, Anyu se
marad tétlen. Aput a dolog láthatóan hidegen hagyja, csekély
érdeklődést tanúsít a vízáztatta
külvilág felé. Gumicsizmát húzok,
a csizma kicsit nagy, az Apué, esernyőt veszek a kezembe, s Anyuval odacsapódunk Szunyaiékhoz.
Mind a három lány jön, jómagam
igyekszem Erika mellé szegődni.
Erika a legfiatalabbik és a legszebb
Szunyai-lány, elsőéves gimnazista. Az új utcán át a Gondűzőig
jutunk el, ott jócskán bokán felül
ér a víz, a Rima felől felfelé folyik
a Gottwald utca aszfaltján, arra,
amerre utat talál magának. A szint
alig emelkedik, van hová szétterülnie. A víz átfolyik a hídon, víz alatt
van a part mindkét oldala, a Mező
utca, a Rimapart, az egész Sereg,
a Kongó mögötti patak vonala
se látszik, a vendéglő épülete egy
sziget a tenger közepén. A Rimaparton Marekéknak, Bódiéknak,
Jászéknak,
Ferenczéknek,
Novákéknak,
Kovácséknak,
Demeteréknek meg a prígyelnek
a portáját teljesen elborítja a víz,
ez a sor esik a legközelebb a folyó
és a patak mederhez, ’65-ben is itt

a legveszélyeztetettebb területre, a
Rimapartra tart. Nyomvonalában
hosszan kavarog a víz.
Vissza a Kis utca felé megyünk,
az utca közepén, vízben. Ügyelni
kell, hová lépünk, az út melletti
sáncban néhol derékig érhet a víz.
Minthogy minden négyzetmétert
ismerek errefelé, akárcsak a többiek, ilyesmivel nincs gondunk.
A Rima vize a Gottwald utcán
egészen a Kis utcáig nyomul fel,
annak magasságában áll meg. A
peremváros területe a Rima felől a
Kis utcáig enyhén emelkedő, amit
bicajozáskor érzékelni lehet. A Kis
utca a Gottwald utcához képest
magasabban fekszik. Ez a helyzet
a Paraszt utcával is, melynek felső
szakasza, a Kis utca másik végétől
a magasabbik.
Aznap a mentési munkálatok során a város folyó menti részeiről
evakuálják a veszélyeztetett lakókat és üzemeket az erre a feladatra
kirendelt munkásőrök. Erről akkor
nincs tudomásom.
A későbbi években gyakori visszatérő álmom az, hogy a sötétben,
moziból vagy az Orosz Klubból
jövet nem tudok átmenni a hídon,
s ha nagy nehezen mégis sikerül
a hídnak egy bizonyos vonalán eljutni a túlpartra, a vízszint miatt az
új utcán képtelen vagyok haladni;
avagy menet közben V alakban
kettéválik alattam a híd szerkezet,
s belepottyanok a vízbe.
[Az 1960–1978 közötti időszakot
egyéni szemszögből felelevenítő
teljes regény tervezett
megjelenési időpontja a szerző
szerint leghamarabb 2010-re képzelhető el.]
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GYÓGYSZERTÁRAK VÉRT ADTAK

A készültségi ügyeletek ütemterve a 36. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál
17:00 óráig
Media Gyógyszertár
18:00 óráig
Kaufland Gyógyszertár
20:00 óráig
Szombaton
Media Gyógyszertár
8-tól–12-ig

A rimaszombati kórházban, 2007. augusztus 28án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
MVDr.Peter Tengler, Zuzana Breznyáková, Štefan
Oravec, RNDr. Anita Antalová, Ľubomír Antal,
Gabriela Homoliaková, Jozef Červienka, Peter
Mag Rimaszombatból, Michal Horváth, Ľubomír
Pliešovský, Pavel Pauko Nyustyáról, MVDr.Milan Kamenský, Irena
Kosztiková, Miroslav Gajdoš Tornaljáról, Ján Suja Rimaszabadiról,
Adriana Bitalová Baktiról.
Először adott vért: Ivana Bútorová Klenócról.
Minden véradónak köszönjük,
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

ÜNNEPNAPOKON
szeptember 8-án, szombaton
Media Gyógyszertár
szeptember 9-én, vasárnap
Polianka Gyógyszertár

Szeretné cégét reklámozni?

Hirdessen a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel.
Informálódjon hirdetési menedzserünknél:
a 0907 255 600 vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.

A Szlovák
Vöröskereszt
„gondozónői”
tanfolyamot
indít!
Külföldön szeretne gondozónőként dolgozni? Az idegen
nyelv alapjain kívül „Gondozói tanfolyamon” való
abszolvensi bizonyítványra is
szüksége lesz.
A rimaszombati Vöröskereszt
területi választmánya 2007.
szeptember 17-től indítja
tanfolyamát. Információt és
a jelentkezéseket a Vöröskereszt területi választmánya,
Rimaszombat, Hurbanova
15. címen várják. Tel.:
047/5631734, 0903 558 926

A Vásárral egyidejűleg a Kultúrházban megrendezik a

Rimaszombat városa szeretettel meghívja Önöket

a XXV. GÖMÖR - KISHONTI VÁSÁRRA,

II. EURO-RIMA-EXPO 2007
kontrakciós-eladási határon
átnyúló kiállítást
valamint az

melyet 2007. szeptember 28-án és 29-én rendez
a Kishonti (Malohontská) és a Jánošík utcákban valamint a Főtéren.
Az engedélyeket 2007. szeptember 3-tól a Városi Hivatal adja ki (Svätopluková 5, Rimaszombat)
Információ a következő telefonszámokon: 047/5604628, 5604665, 5631139
Az árusító helyek számozottak lesznek.
A frissítő standoknál szükség lesz a Regionális Egészségügyi Hivatal (RÚVZ) engedélyére.
Jöjjenek el – üdvözölve lesznek!
39

V. GÖMÖR-EXPO kiállítást.
A kiállítások irányultsága:
építészet, lakás, használati
kellékek, szolgáltatások, élelmiszeripari termékek, szlovák
és külföldi vállalkozások
bemutatkozása.

A Gömör-Kishonti Múzeum sok szeretettel meghívja Önt
a múzeum 125. évfordulójára rendezett programsorozatra
2007. szeptember 6-án (csütörtökön), 14 órai kezdettel
a következő műsorral:
14:00-14:30 - Prezentáció
Helyszín: Körzeti Hivatal, Tompa Mihály tér 2., Rimaszombat
14:30
Ünnepélyes megnyitó - Ing. Milana Jutková
14:35
A Gömör-Kishonti Múzeum 125 éves története PhDr. Oľga Bodorová
15:15
A Gömör-Kishonti Múzeum 125 éves könyvtára
Iveta Krnáčová
16:15
A Gömör-Kishonti Múzeum 125 éves dokumen
tációs alapjai Mgr. Dalibor Ďuriš, Mgr. Ján Aláč, A

Gömör-Kishonti Múzeum új logójának ünnepélyes bemutatása
17:00
Zárszó
17:30-18:30
Kiállítás megnyitók
Helyszín: Gömör-Kishonti Múzeum, Tompa Mihály tér 24.,
Rimaszombat

* A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum 125 éve
* A múzeum kincsesládája megalakulásának
125. évfordulója alkalmából

18:30
Ünnepélyes fogadás - Helyszín: MMCITY
Club, a Gömör-Kishonti múzeum alagsorában.

Az ünnepség alatt rendelkezésükre áll az alkalmi pecsét és levelezőlap előnyomtatott bélyeggel az évforduló alkalmából a Szlovák Posta kiadásában.
A rendezvény védnöke: Milan Murgaš, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke.
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A rimaszombati
Relax Szabadidőközpont
ajánlata
A Relax szabadidőközpont a gyerekek és fiatalok (6 és 26 év
közötti korosztály) számára iskola utáni elfoglaltságot nyújt.
Olyan feltételeket biztosít az iskolán kívüli tanulásra, szórakozásra, amelyekben a fiatalok megtalálják a nevelés-művelődési-,
érdeklődési-, rekreációs, sport-körüknek megfelelő elfoglaltságot az egész tanév alatt.
A 2007/2008-as tanévre a következő tanfolyamokat és köröket
készítették el az érdeklődőknek:
TÁNCKÖRÖK
Mazsorett:
8-15 évesek
400,-Sk/félév
Modern táncok
14-18 évesek
400,-Sk/félév
Break dance
10-20 évesek
400,-Sk/félév
Hip – hop
10-18 évesek
400,-Sk/félév
Flaber I. /modern, disco, aerobic/
5-10 évesek
400,-Sk/félév
Flaber II/disco, standard, formációk, latin-amerikai/
11-20 évesek
400,-Sk/félév
„Lieskovček” lány folklór együttes
6-14 évesek
400,-Sk/félév
Háj folklór együttes 14 éves kortól
500,-Sk/félév
Háj folklór együttes - előkészítő
14 éves kortól
400,-Sk/félév
SPORTKÖRÖK
Fitness klub – fiúk
14 éves kortól
400,-Sk/félév
Kalanetika – lányok 14 éves kortól
400,-Sk/félév
Judo – előkészületi, haladók
6-18 évesek
400,-Sk/félév
Jujutsu (önvédelem) 15-18 évesek
400,-Sk/félév
Hoki /fiatalabb, idősebb/
7-15 évesek
400,-Sk/félév
Asztali tenisz
6-15 évesek
400,-Sk/félév
Futball
8-15 évesek
400,-Sk/félév
Röplabda /lányok/ 13-15 évesek
400,-Sk/félév
Úszótanfolyam az óvodáknak
5-6 évesek
350,-Sk/turnus
Turisztika
14 éves kortól
250,-Sk/félév
Vándor /rekreációs- ismeretterjesztő túrák/
15-26 évesek
250,-Sk/félév
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖRÖK
ZOO klub
7-12 évesek
250,-Sk/félév
Természetvédők Klubja7-14 évesek
250,-Sk/félév
Aqua-tera klub
7-14 évesek
250,-Sk/félév
Fiatal ekológus
7-14 évesek
250,-Sk/félév
Envik klub
7-15 évesek
250,-Sk/félév
Állattartók klubja
10-15 évesek
250,-Sk/félév
Lányklub
8-14 évesek
250,-Sk/félév
TECHNIKAI KÖRÖK
Fiatal modellező
10 éves kortól
250,-Sk/félév
PC Games – számítógépes játékok
8-16 évesek
400,-Sk /félév
TÁRSAS KÖRÖK
„Barát” Klub
14 évesek
250,-Sk/félév
„Forrás“ Klub
16 éves kortól
250,-Sk/félév
Közlekedési kör
8 éves kortól
250,-Sk/félév
Alkotóműhely
6-10 évesek
250,-Sk/félév
„Etnohis”
14-18 évesek
250,-Sk/félév
„Fiatalok fóruma” 18-26 évesek
250,-Sk/félév
Keresztbe-kasul / exkurzió, tanösvény/
10-15 évesek
250,-Sk/félév
Diákönkormányzat 15-18 évesek
Az érdeklődési körök működése egész évben tart. Közelebbi információt
a Relax szabadidőközpont pedagógiai munkatársai nyújtanak a SzNF
utca 9. szám alatti épületben vagy a Hviezdoslav utcában a Ekorelaxe
épületében naponta 8.00-16.00 óráig személyesen vagy akár telefonon,
a következő számokon: 56 24691, 56 24576, e-mail:
relax@rsnet.sk, uctorelax@rsnet.sk, ekorelax@rsnet.sk.
Az általános és középiskolák tanulói utalványt kapnak, melyet szeptember 20-ig válthatnak ki, s egy szabadon választott körre bejelentkezhetnek. Minden érdeklődő jelentkezését várják a Relax Szabadidőközpont
pedagógusai.

a színház és
a zene fesztiváljának
3. évfolyama
2007. szeptember 6-8., Fekete sas
szálló udvara, Főtér, Rimaszombat
2007. szeptember 6. – csütörtök
Ganévia Galéria - VMK:
16:00 – Szabó Ottó kiállítás megnyitója
1. blokk, belépő: 50,- Sk
17.00 – DIVADLO NA PERÓNE: Sós történet (színházi mese felnőtteknek)
– Kassa
19.00 – ANCILE, a történelmi vívás társasága – Nyitra
2. blokk, belépő: 70,- Sk
20.00 – ünnepélyes megnyitó
20.30 – CODEX, történelmi rock - Přerov
22.00 – RENÉ LACKO, rock and roll live – Nyitrabánya /Handlová/, Privigye
/Prievidza/ - SR
2007. szeptember 7. – péntek
1. blokk, belépő: 20,- Sk
09.30 – DDS ZAUŠKO: Pinocchio – Rimaszombat
10.40 – ANCILE, a történelmi vívás társasága - Nyitra
11.00 – TŰZVIRÁG BÁBSZÍNHÁZ: VITÉZ LÁSZLÓ, bábjáték – HU
2. blokk, belépő: 50,- Sk
17.00 – DS DIVOSUD - Disznótor ( színházi előadás) – Rimaszombat
19.15 – ANCILE, a történelmi vívás társasága - Nyitra
19.30 – M.E.L.L.,- folk-world music – Rimaszombat
3. blokk, belépő: 50,- Sk
21.00 – SWEET LITTLE CHICKS, swing a 20. sz. 20-30 évei - Zólyom
22.30 – ALALYA, alternatív rock - Nyitra
2007. szeptember 8. – szombat
1. blokk, belépő: 50,- Sk
16.00 – JARMOČNÉ DIVADLO: Havas love story (téli változat – komédia)
– Rimaszombat
17.00 – LEXIKÓN GÝČA, komédia Slanina & Vykysalý kettős előadásában
(Rimaszombat, Körmöcbánya)
19.00 – GOLD DIES, latin-rock music - Dunaszerdahely
2. blokk, belépő: 70,- Sk
20.30 - MISZTRÁL, folk-world music, Budapest (HU)
22.00 – KWERTET JORGI, etno-world-jazz – Katowice (PL)
Szervezők:
Városi Művelődési Központ - Rimaszombat, Egyesült Szakközépiskola - Rimaszombat,
Művészeti Alapiskola - Rimaszombat, Gömör-Kishonti Népművelési Központ - Rimaszombat
A projekt anyagi támogatását biztosították:
Visegrad Found, Rimaszombat Városa, BBMÖ Besztercebánya, Casino Club Rimaszombat,
EMPORA CAPITAL, a.s. Rimaszombat
Reklámpartnerek:
RS-NET, TSM Rim. Sobota, SBS Patrol & Guard, AA – Production, Sound & Light
Fő médiapartner: www.rimava.sk.
Média partnerek: TV LocAll, Gemerské zvesti

INGATLANOK
* Háromgyermekes, foglalkoztatásban álló nő sürgősen bérbe
vesz egy vagy kétszobás lakást.
Bútorozott előnyben. Tel.: 0910
615108
737-37

* Legolcsóbb bérlet a városban!
/ČSAO Areál és a Gömöri Pékség./ Tel.: 0903 515 109.
880-51

* Építkezési területet árulok Feleden az Új utcában. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907859 683.
951-36

* Eladó ötszobás családi ház a
Tégla u. 7. szám alatt. Ár megegyezés szerint, irányár: 1 450 000
Sk. Tel.: 0907 884 276

gálónőt keresünk, jó fizetési feltételek mellett. Tel.: 0903 693 793.
945-38

*Az UNIVERSAL ház részvénytársasága kereskedelmi ügynököket keres személygépkocsik
kötelező biztosításának eladására
a piacon működő összes biztosító-társaság részére. Tel.:0905 901
878, 0905 902 597.
959-39

* Középiskolai tanár ANGOL
NYELVET oktat, érettségire felkészít. Tel.sz.: 0907 853164
1018-38

* Jogi tanácsadás: JUDR.
Takáčová, Rimaszombat, Tel.
sz.: 0905/120269
1024-37

SZOLGÁLTATÁSOK

954-38

* Felújított vagy - előtt álló-, esetleg felkész házat veszek Rimaszombat vagy Tornalja közelében.
Tel.: 0911 974 942
958-36

*Garázst veszek a Rima-lakótelepen a CBA üzlete mellett. Tel.:
0905 459 417.
982-37

*Kétszobás lakást veszek Rimaszombatban. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905 242 339
975-36

*Eladok felújítás utáni (víz,
elektromos áram, padlózat, ablakok) családi házat szép kerttel és
tóval. Tel.: 0907/ 853 711
973-40

* Kiadó kétszobás lakás a Nyugati-lakótelepen. Tel.sz.: 0911
448 728
1002-37

* Eladó családi ház kerttel, pincével és két garázzsal /vállalkozásra is alkalmas/. Tel.sz.: 0907
657 790, 0908 651 756

*Újonnan megnyílt üzletünkbe
- ,,BYTÍK” Nyugat-lakótelepen, a
posta melletti M–Market épületében az emeleten, szeretettel várjuk
vásárlóinkat, lakberendezési kiegészítőkkel, drogériával, írószerekkel és más árukkal is. Az önök
elégedettsége nekem fontos.
981 + 38

*Eladok 4 méter hosszú, 20 négyzetméter fagerendát. Tel.:0905
459 417

1023-36,37

* Bérbe adok kétszobás lakást
Rimaszombat központjában.
Tel.sz.: 0905 983681
997-36,37

ÁLLÁS
* Sofőrt alkalmazok (MKD).
Tel.: 0903 515 109.
891-36

* Felveszek fodrászt, lehet vállalkozási engedélyre is. Rimaszombat R.K. Štúdio. Tel.: 0903
551 931.
915-36

* Sörözőbe felszolgálót/felszol-

kezeléssel, az EU számára hitelesített legkorszerűbb MÉREGTELENÍTŐ műsszerrel, az ENERGYRS renedelőjében.
Időpontot kérjen a
0903 178 646 telefonszámon.

EUROMOTEL
Restaurant

994-39

* A Palivá plus Kft. tornaljai telepére gazdasági szakeladónőt keres.
Követelmények:
- végzettség - közgazdasági középiskola, ill. kereskedelmi akadémi,
- szakmai gyakorlat - legalább
3 év,
- számítógépes szoftver - Word, Excel, internet, számlázó szoftverben
gyakorlat, készletnyilvántartás,
egyéb irodai munka,
- személygépkocsi jogosítvány B
csoport,
- magyar nyelv jó ismerete szóban,
írásban követelmény.
Bérezés: megegyezés szerint.
Kézzel írott szakmai életrejzukat
kérjük továbbítani a következő
címre:
Palivá plus, s.r.o.,
98042 Rim. Seč - Rimaszécs
Tel.: 047 56 34 050
8.00 - 17.00-ig
e-mail: padalion@gomortel.hu
1026-37

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:
A BUDAPESTI
MESTERSZAKÁCSUNK
VILÁGJÁRÓ
ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 SK-TÓL

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk

HIRDETÉS:
tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742, e-mail:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Rendeljen közvetlenül a gyártótól

983-37

*Cukrásztermékek! Tatiana
Longauerová Cukrászata, Ušiak 1,
Nyugat lakótelep (M-Market épülete), széles cukrásztermékek választékát kínálja különböző alkalmakra.
Újdonság: - ehető fényképpel
ellátott torta (saját kép), 50 fajta
sütemény – közvetlen eladás jó árakért. Látogassanak meg bennünket,
szeretettel kiszolgáljuk!
984-37

1029-37

* Eladó kétszobás ház kerttel.
Összesen 1700 m2. Pálfala 76,
RSz Kontaktus: Dr. Takáčová,
Tel.sz.: 0905/120269
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EGYÉB

Bartók Béla u. 6., 97901 Rimaszombat
Mobil: 0905 274 324, 0905 711 656
Tel.: 047/56 348 78, 56 319 39 Fax: 047/563 19 41
Mail: polux@stonline.sk, www. Polux.sk

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

AKCIÓ: 5-kamrás profil – 4-kamrás árában

Műanyag ablakok
20%-os kedvezmény

Német ALUPLAST profil
MACO vasalás
beüvegezés U =1,0 Wm2/K

Az ablakok és ajtók magasfokú minősége EU-s szinten igazolt.
ISO 9001 és ISO 14001

* Eladok 50 l, 20 l, 10 l-es demizsonokat kedvező áron. Tel.sz.: 562
46 22.

Függőleges ablakredőny 180 Sk/m2 (24 órás expressz szállítási lehetőség)
• Úszópadló
– 10%
• Garázskapuk
– 10%
• Műanyag kinti redőny – 10%
• Ablakredőny műanyag és euro-ablakokra * enteiőr anyag redőny * római
redőny * svéd ablak és ajtó tömítés * hajtjhatós kapu fóliák * bogárelleni
hálók * biztonsági ajtók és rácsok
• A külső műanyag ablakok alumínium lamellával is.

996

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

*Kölcsön – munkaviszonyban lévőknek, nyugdíjasoknak, magánvállalkozóknak. Tel.: 0918 379 239
960-38

* Eladok butikból való
ruhaálványokat. Ár megegyezés
szerint. Tel.sz.: 0915 871 823
1000-37

* Eladó Cavalier Blentheim kiskutya (kan). Ár: 1.500Sk. Tel.sz.:0907
330 006
1013

* Előzze meg a betegséget, illetve
szabaduljon meg tőlük időben,
KELLEMES és rendkívül hatásos

2623

Üzlethelyiségek bérleti-díjcsökkenése

25 %-kal

2007. július 1-től
A valamikori Hadsereggel Együttműküdők Szövetségének
(Zväzarm) épületében,
97901 Rimaszombat, Malom utca 4.
Információ: tel: 0907 256 204, e-mail: feher@geniusnet.sk
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Hazai pályán is kikaptak a női focisták
Az 1.DFC hazai mérkőzése Nagyszombat
ellen nem az elképzeléseink szerint sikerült.
Az első félidőben még tartottuk a lépést az
ellenféllel, s mondhatom, hogy mi játszottuk
jobban. Egyelőre azonban nincs a lányoknak még annyi tapasztalatuk, hogy be tudják
rúgni a helyzeteket, mert sajnos be kell látni,
megint sokat „elpuskáztak” (a puskaporuk
valahogy vizes volt). A mi hibánkból rúgta az
ellenfél az első gólt Tomečková révén, és így
végződött a félidő is. A második félidőben
már jobbak voltak a vendégek, nekünk akadtak még helyzeteink is, főleg Grajová szólója gólt érdemelt volna, de mégsem sikerült
egy becsület gólt sem rúgnunk. A további
vendég gólok sorrendje a következőképpen
alakult: 50´ -Valentovičová, 70´- Kunáková,
73´- Haršányiová, 90´- Gibasová. A játékve-

zető: Milan Bajús volt. A következő mérkőzésre szerdán, szeptember 5-én Zsolnára
(Žilina) utazunk.
A hazai csapat felállítása: E.JanostiakováVíghová, Szabová, Juhászová, JakabováMáliková,
A.Galambová,
Tubová,
Murtinová-Babíková, Sztazová. Cseréltek:
Garajová, Keková, Newmanová. A képen:
Simona Babíková.
A női futball I. ligájának 3. köre végül a
következő eredményekkel zárult:
Selce-LT Bratislava
6:0
Humenné -Žilina
0:2
1.DFC RS -Trnava
0:5
Šaľa -Ružomberok
16:0
Malé Dvor.-Trenč.Tepl.
0:4
Nové Zámky-Slovan Br.
0:2
Mgr. Galamb R.

Nagybalogon elégedettek Gólszüret volt a területi
lehetnek négy forduló után labdarúgó bajnokságban
A III. labdarúgó ligában újra vesztett az VFK Rimaszombat tartalékcsapata. Ezúttal Alsózsadányban (Dolná Žadaň) szenvedett
3:1 arányú vereséget, de az első ligás csapatból csupán Migaľa és
Tomáš szerepelt az együttesben.
A IV. ligában fekete vasárnapjuk volt csapatainknak. Tiszolc
újra hazai pályán szenvedett vereséget, ezúttal Vágagyagos ellen
0:2 arányban. Nem ment a Feledieknek sem, akik Rózsaszállás
(Ružiná) ellen vesztettek 0:1 arányban. Igaz, hogy Váradi és Mogyoródi hiánya nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. A
legnagyobb bajban viszont Ajnácskő van. Pataky József csapata
pont nélkül áll a tabella utolsó helyén, és két következő mérkőzésüket idegenben játsszák...
Az V. ligában Nagybalog 3:2 arányban diadalmaskodott
Ragyolcon, ahol a vendégek nem szoktak hozzá a győzelemhez. Az
újabb három pontnak köszönhetően, biztosan vezetik a balogiak a
tabellát imponáló 11:2-es gólaránnyal. Újra idegenben győztek a
nyustyaiak is., ezúttal Bolykon 2:0 arányban. Nem sikerült viszont
hazai pályán győznie Rimajánosinak, és 2:4 arányban maradtak
sz
alul Ipolynyék ellen.

Csak a győzelemnek örülhetünk
Az I. labdarúgó liga 8. fordulójában hazai pályán fogadta Rimaszombat csapata az élbolyba tartozó zólyombreznóiakat.
A 716 néző előtt lejátszott találkozón harmatgyenge teljesítményt nyújtott csapatunk, de
ez is elég volt a még gyengébb
vendégcsapat ellen a három
pont megszerzéséhez. A kez-

Gömöri
Regionális hetilap

2007. július 9., hétfő
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Ára 9 Sk

40. évfolyam

dés kitűnően sikerült. Čižmár
már az 5. percben közelről betalált a vendégek kapujába, de
a folytatás elmaradt. A kapusok lényegében munka nélkül
voltak, és csupán Čižmárnak
volt még egy kecsegtető helyzete a mérkőzés hajrájában.
A rimaszombatiak összeállítás a következő volt: Pulen –

A területi labdarúgó bajnokság mindkét osztályában gólszüretet hozott a második forduló. Az I. osztályban Kisrőcén 12 gólt láthattak a
nézők, de gólokban gazdag volt a mérkőzés Klenócon, Hanván, Szárnyán, Guszonán és Sajógömörön is. Két forduló után pontveszteség
nélkül áll az élen Sajógömör és Szárnya, de a harmadik helyen ott van
Klenóc, amelyik a nyáron esett ki az V. ligából. Meglepetésre a tabella
végén kullog Szentkirály és Rimaszécs.
A 2. forduló eredményei:
Klenóc - Bátka 6:1, /gól lövők: Radič 2, Bálint, Parobek, Svinčiak,
Hruška – Albert/, Hanva-Szentkirály, 3:2 /Zsíros J., Zsiros E.,
Kárász-Kováč, Busa/, Kisrőce-Rimaszécs 9:3 / Valent 2, Derďák 2,
Hodoš, Hutka, Olešák, Repiský, Šepík-Lakatos 2/, Guszona-Osgyán
3:2 /Adamec 2, Bodor-M. Pisár2/, Sajógömör-Murány 4:0 /Barczi 2,
Brindzák, Szántó/, Szárnya-Nagytörék 4:2 /Ferko 2, Patinák,LegátLaššák, Gulík/.
A II. osztályban a következő eredmények születtek: Abafala-TiszolcB
6:1, Zeherje-Jolsva 3:1, Oldalfala-Balogfala 2:1, GömöralmágyCserencsény 6:2.
sz
Két forduló után az élen Abafala és Zeherje áll 4 pontal.

VFK Rimaszombat – Podbrezová 1:0
Jaňečka, Rubint, Kaščák, Mráz
– Sihelský, Pisár, Živanovič,
Lazúr – Purdek, Čižmár. Csereként lehetőséget kapott még:
Migaľa, Novosedliak és Ižip is.
Nyolc forduló után az eperjesiek állnak az élen 20 ponttal,
a rimaszombatiak az ötödikek
12 ponttal.
sz

I. LIGA TÁBLÁZAT
A 8. FORDULÓ UTÁN
1. PREŠOV
2. KOŠICE B
3. PODBREZOVÁ
4. ŠAĽA
5. RIM.SOBOTA
6. PRIEVIDZA
7. MICHALOVCE
8. INTER BA
9. LUČENEC
10.TREBIŠOV
11.ST. ĽUBOVŇA
12.HUMENNÉ

6
5
4
4
4
3
3
3
1
2
2
0

2
1
2
2
0
3
2
0
4
1
1
4

0
2
2
2
4
2
3
5
3
5
5
4

15:3
17:8
10:4
12:9
11:10
13:15
9:8
12:11
7:13
10:19
9:19
7:13

20
16
14
14
12
12
11
9
7
7
7
4
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